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Shirt met handtekeningen niet tegen moeder opgewassen
Hij had zo zijn best gedaan om alle handtekeningen van de Chelsea-spelers op
zijn shirt te krijgen, maar de moeder van de doelman van Scarborough heeft een
te goed wasmiddel. Per ongeluk waste zij het shirt met daarop de handtekeningen:
door en door schoon. Leigh Walker, keeper van het nietige Scarborough, had de
dag van zijn leven zondag. Zijn amateurcluppie speelde in de beker tegen de
miljonairs van Chelsea. Na afloop maakte Walker van de gelegenheid gebruik de
topspelers om hun handtekening te vragen. Iedereen zette een krabbel. Chelseadoelman Carlo Cudicini schreef er zelfs nog een speciale boodschap bij.
Mevrouw Walker zag er de waarde niet van in. Zij vond dat het shirt wel een
sopje kon gebruiken. "Het was niet met opzet. Ik wilde de teksten er niet af
wassen. Ik wilde alleen de mouwen schoonmaken, maar in het sop ging alles
eraf." "Dat shirt was een onbetaalbaar souvenir van de belangrijkste wedstrijd van
mijn leven," sipte Walker. "Ik heb er geen woorden voor."

Kopy inleveren voor 22 november
zwartwitten@vvoldeboorn.nl

"Hallo leden van de voetbalclub,
zoals jullie weten is er een brand geweest.
Wij vinden dit natuurlijk heel erg en het is nooit ons idee geweest om het in
de brand te steken, dus zouden jullie alsjeblieft willen stoppen met ons
pyromaan en dat soort dingen te noemen, wij vinden dit heel vervelend en
daarom willen wij ook aan de hele club onze excuses aanbieden.
Met vriendelijke groet, Richard en Sil
ook namens de ouders van Richard en Sil"

Belangrijke datums
Slottraining 4e elftal
Douwe Venema toernooi
90 jarig jubileum

Vrijdag 17 december
Zondag 8 januari 2012
Zaterdag 20 april 2013

Spelerspassen
Op onze website hebben we een nieuwe rubriek bedacht. Heeft u nog een
oude spelerspas en mogen wij die dan even lenen, laat het dan ons weten.
Wij scannen en zetten hem op de site, u krijgt de pas terug. We hebben
inmiddels al enkele gekregen maar meer zijn altijd welkom.
Siete Veenstra en Harm Oosterbaan

Nieuw bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Facilitaire zaken
Technische zaken

Jan Nijdam
Halbe v/d Wal
Auke Bangma
Jan Nijboer
Harke Hartmans

Balpen
Na jaren van afwezigheid komt hij binnenkort (december) weer terug “de
Balpen”. Jan Hendrik v/d Wal heeft zich aangemeld als eerste schrijver.

OVERZICHT
In het vorige overzicht sprak ik van “het roer moet om” en “lekker vrijuit
spelen in de bekerwedstrijd tegen Trynwalden en weer vertrouwen
opbouwen”. Deze keer hou ik me maar wijselijk stil….(als dat lukt
tenminste). Het roer is waarschijnlijk afgebroken en vrijuit spelen was niet
bedoeld om dan maar met 3-8 te verliezen…. Kortom, onze matadoren van
Oldeboorn 1 hebben inmiddels de rode lantaarn in hun bezit. Een week na
het “bekerdebacle” was ook MKV uit Leeuwarden met 0-3 te sterk. Als dan
ook de naaste concurrenten wel hun puntjes bijeen sprokkelen, rest er niets
anders dan de laatste plaats op de ranglijst. Komende zondag zullen er toch
wel weer „s 3 punten aan het totaal moeten worden toegevoegd in de
thuiswedstrijd tegen Franeker. Een week later volgt dan een rechtstreeks
degradatieduel in Harlingen tegen Robur. Mochten onze jongens uit deze 2
wedstrijden 4 punten behalen dan behoudt men in ieder geval de
aansluiting, anders…..Oldeboorn 2 heeft het licht gezien!!! Twee
onvervalste overwinningen heeft ze de aansluiting bij de middenmoot
gebracht. Er werden prima resultaten behaald tegen Bakhuizen 3 (1-2) en
Frisia 6 (5-0). Met totaal 3 overwinningen begint de schwung er bij het het
2e nu duidelijk in te komen. Helaas wordt dit ritme komende zondag
onderbroken door de KNVB. Ze mogen uitrusten. Een week later gaan ze
dan gewoon weer op voor een drie-punter in de thuiswedstrijd tegen SC
Joure 3. Oldeboorn 3 is enigszins afgehaakt in de titelstrijd. Twee weken
geleden wist men de uitwedstrijd tegen Akkrum 4 niet in winst om te
zetten. Het werd uiteindelijk 3-3. Afgelopen zondag werd dit wel direct
weer rechtgezet met een klinkende overwinning op Langweer 2, 8-1. Echter
Renado 4 blijft alle wedstrijden winnen, en loopt nu toch wel een beetje uit,
met daar tussenin nog LSC 6. Een derde plek is momenteel de positie van
ons 3e elftal. Zondag a.s. pakken ze weer een klinkende overwinning in de
thuiswedstrijd tegen FVC 5, en een week later doen ze het ook niet voor
minder dan 3 punten in Oosterlittens. Gewoon de druk erop houden bij
Renado en LSC, dan maken ze vanzelf een keer een slippertje. Oldeboorn 4
gaat ook als een speer, maar men verzuimde helaas afgelopen zondag om
verder afstand te nemen van de concurrentie. In de derby tegen Irnsum 4
trokken de oudjes van Boarn met 2-3 aan het kortste eind. Ze blijven wel
koploper, mede door klinkende overwinningen op Joure 4 (5-2), RES 3 (17) en SWZ 7 (1-2). Komende zondag mogen ze het weer thuis proberen.
Om 10.00 u. mogen ze de wei in om lekker te dartelen tegen FFS 4. Een
overwinning lijkt zeker mogelijk. De weekenden daarna mogen ze
uitrusten. Oldeboorn C1 wist uit de laatste 2 wedstrijden “slechts” 1 puntje

te behalen. Tegen VWC werd het 3-3 en in de thuiswedstrijd tegen DWP
verloor men vrij kansloos met 1-4. Ze zakken door deze resultaten ook wat
op de ranglijst, maar uitgeschakeld voor de titel zijn ze zeker nog niet.
Zaterdag a.s. mogen ze om 11.00 u. thuis de draad weer oppakken tegen
Langweer. De opwaartse lijn wordt dan weer opnieuw ingezet, om een
week later in de uitwedstrijd tegen Bakhuizen wederom voor een goed
resultaat te zorgen. Oldeboorn D1 houdt wel van afwisselende resultaten.
Even met 5-1 verliezen van Sport Vereent, maar dan een week later keihard
toeslaan met maar liefst 10-0 tegen HJC D3. Een ploeg bestaande uit vele
lichtgewichten, maar met wel degelijk hier en daar wat talentvolle
spelertjes. Zaterdag mogen ze in Nieuwehorne tegen Udiros laten zien wie
de sterkste, of misschien wel de slimste is. Een week later zou het dan ook
zo maar weer kunnen dat in de thuiswedstrijd tegen Steenwijkerwold de
dubbele cijfers weer worden gehaald. Oldeboorn E1 is een standvastige
ploeg. Met 2 keer een 9-2 nederlaag wisten ze de afgelopen zaterdagen geen
punten te behalen. Akkrum en Langezwaag waren kennelijk net iets te
sterk. Zaterdag komt de ongeslagen koploper Heerenveen op bezoek, dus
dat wordt weer een hele dobber…..2-9??? Een week later gaat men naar De
Knipe om het daar op te nemen tegen de nummer 2 Read Swart. Ook deze
ploeg heeft alle wedstrijden nog gewonnen. Lieve hemel, wat een zwaar
programma…..Maak er wat leuks van !! Oldeboorn F1 heeft inmiddels de
2e overwinning ook te pakken!!! Heerenveen F6 werd met maar liefst 8-4
van het veld geblazen !! Komende zaterdag mogen ze in Grou laten zien
wie de sterkste van de gemeente is, en ik zet al m‟n geld op jullie. Een week
later wordt ook Jubbega via de Turfroute met een lege stoomboot terug
gestuurd. Eind november staan jullie gewoon in de subtop!! Kort
samengevat kunnen we concluderen dat de resultaten van bijna alle teams
gewoon prima zijn te noemen. Als dan ook de sfeer goed is en blijft, kan het
nog een leuk seizoen worden. Rest mij nog m‟n oude pupil (bij de Dpupillen) Jorrit Bergsma te feliciteren met wederom een behaalde titel. De
woonark aan het Westein begint al aardig scheef te hangen met al die
trofeeën. Wat een geweldige prestatie en ook nog eens geweldige reclame
voor het dorp!! Een voorbeeld voor alle sporters uit het dorp !! En zoals een
vermaard oud-doelman uit Boarn dan ook altijd zegt: “CHAPEAUX”!! Dan
nog even een beetje “voetbalwijsheid” tot slot; “je kan beter een inworp
tegen krijgen, dan heb je een man meer in het veld staan”…..Doe je
voordeel er mee. Tot kiekes. Piet Tijsma

Uit de krant 7 april 1964 (20)
Selectie voor het FVB-elftal
Op het terrein van de Kooi wordt zondag een selectiewedstrijd gespeeld
tussen twee FVB-elftallen om te komen tot één vertegenwoordigend elftal
voor het bondentoernooi, dat in mei wordt gehouden. De volgende spelers
zijn hiervoor door de t.c. uitgenodigd.
O.Kolthof, J.Tjepkema, J.Meyer en G.Dijkstra (St. Jacob), A.Beetstra,
L.Plantinga en J.Visser (Stiens), F.Schouwstra, D.Hoekstra, Y.Bosma en
J.Postma (Akkrum), J.Schaafsma en K.Jorna (Robur), H.Hofstra en A.v/d
Ende (Langezwaag), B.Welles, K.Binnema en S.Stoker (Gersloot),
H.Aldershof, K.Lukkes, H.Harms en H.Kromkamp (Sport Vereent), I.de
Haan (Sportclub), Jan Jeeninga en Hein Akkerman (Oldeboorn) en
P.Rodenburg (Sparta)

20 april 1964
Twee spelers van Oldeboorn liepen beenbreuk op.
Twee spelers van de voetbalvereniging Oldeboorn liepen gisteren een
beenbreuk op. In de vriendschappelijke wedstrijd Oldeboorn – Gersloot was
Hein Piersma zo ongelukkig een been op twee plaatsen te breken. Van ruw
spel was hier geen sprake. In de competitiewedstrijd Read Swart 2 –
Oldeboorn 3 te Bovenknijpe liep Durk Reitsma een beenbreuk op. Beide
spelers werden naar het ziekenhuis in Heerenveen vervoerd.
01 st. Jacob
02 Stiens
03 Oldeboorn
04 Akkrum
05 de Walden

1963-1964 1e klasse A
16-24 53-18
06 Blauwhuis
16-23 39-14
07 Robur
08 Arum
16-23 32-13
16-19 31-28
09 Langweer
16-18 36-29

16-14 38-41
16-12 30-46
16-8 27-51
16-3 18-64

Gevonden voorwerpen in de Snuffelkoer:

















Sportschoenen:
Adidas Davido, maat 9 / 43 ½
Sportschoenen:
Celtics, maat 6 / 39
Keeperwanten:
donkerblauw/rood, maat M
Sweatshirt:
Adidas, zwart, maat 140
T-shirt:
grijs met opdruk USA, maat 152
T-shirt:
zwart met oranje opdruk De Persgroep
Nederland
Sportshirt:
Adidas, zwart met wit streepje, maat
onbekend.
Keepershirt:
rood/blauw met zwarte mouwen, maat
M
Sportjack:
The North Face, fleece, donkerblauw,
maat L
Jas/bodywarmer:
Fleece, lichtblauw/donkerblauw
gestreept, maat 128/134
Trainingsjack/broek: Le Cocq Sportif, zwart met voering,
maat L
Trainingsjack:
Zwart/blauw, met opdruk Roadster en
36, maat 134/140
Trainingsjack:
Masita, blauw/zwart, maat 152
Trainingsbroek:
Dutchy, donkerblauw met witte streep,
maat 128
Trainingsjack:
Rood/wit, met opdruk C1000
voetbalkampen 2010, maat 152
Sportshirt:
blauw met opdruk C1000
voetbalkampen 2009, maat 152

Gehoord;
Ik had je grootmoeder bijna onder de wagen.
Je kunt wel gewoon doorrijden in tijden van gevaar,
is ze nog vlugger dan de kippen van Dr.van Heel".
-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Wedstrijdverslagen
Oldeboorn uitgeschakeld in bekertoernooi
In de tweede ronde van de beker moest Oldeboorn het afgelopen zondag
opnemen tegen tweedeklasser Trynwâlden. Dat het een lastige wedstrijd
zou worden voor de Boarnsters was vooraf wel bekend, maar de
uiteindelijke 3-8 nederlaag had toch niet zo hoog hoeven uitvallen.
In het eerste half uur van de wedstrijd gaf Oldeboorn prima partij aan de
ploeg uit Oentsjerk, maar toen het eenmaal op achterstand kwam zakte het
bij de Boarnsters even als een plumpudding in elkaar. Zoals wel vaker dit
seizoen bleek Oldeboorn erg kwetsbaar in de omschakeling en een
gemakkelijk voetballende ploeg als Trynwâlden speelt dat dan feilloos uit.
En zo kon het gebeuren dat de Boarnsters bij rust al tegen een kansloze 0-5
achterstand aankeken. In de tweede helft mocht reservedoelman Stefan
Oosterbaan het doel verdedigen en hij verving Dennis Faber. Diens broer
Robin Faber deed vlak na rust namens Oldeboorn iets terug en frommelde
de bal over de doellijn na een goed opgezette aanval van de Boarnsters, 1-5.
Net als in de eerste helft begon Oldeboorn weer prima en niet veel later
strafte Johannes Nijdam een fout van de Trynwâldster doelman af en
maakte beheerst de 2-5. Trynwâlden maakte echter al vrij vlot de 2-6 en
daarmee was de kleine opleving die de Boarnsters hadden ook weer voorbij.
Hoewel men wel veel beter partij gaf dan in de eerste helft. Jan Hendrik van
der Wal en Ronnie Poepjes werden vervangen door Henk de Jong en Hotse
Dekker. Beide jongelingen vielen goed in en laatstgenoemde bekroonde
zijn invalbeurt zelfs met een uitstekend doelpunt, door vanaf de
zestienmeterlijn de bal ineens en hard binnen te schieten. Hij bracht
daarmee de stand op 3-7, want Trynwâlden had in de tussentijd ook alweer
gescoord en deed dat in de slotfase nog een keer, waarmee de eindstand op
3-8 werd bepaald. Volgende week ontvangt Oldeboorn voor de competitie
het Leeuwarder MKV‟29. Wietse Huisman
1
2
3
4
5
6
7

MKV'29 1
Renado 1
Dronrijp 1
Nieuwesch. 1
Read Swart 1
SC Franeker 1
Aengwirden 1

8
8
8
9
9
8
9

18
17
17
15
14
13
13

22
26
24
25
11
26
18

13
11
12
20
12
23
23

8
9
10
11
12
13

Kraggenb. 1
Giethoorn 1
FFS 1
Robur 1
Irnsum 1
Oldeboorn 1

8
8
9
8
8
8

9
9
9
8
7
6

17
16
20
24
18
11

23
28
19
25
19
30

Bakhuizen 2 – Oldeboorn 2
Vooraf wat huishoudelijke mededelingen , zoals bekend ging het afgelopen
weekend de wintertijd in ! Wat in mijn beleving betekent dat de spelers een
uurtje extra hebben om op tijd tekomen!!!! Je voelt m al aankomen , 2 heren
te laat , lijkt me wel leuk om ze even niet bij de naam te noemen , maar er
wel een omschrijving bij te maken!!! De eerste automatische bankzitter
vergaloppeerde zich een kleine 5 min en de tweede bankzitter een stief
kwartiertje en zoiets raakt kant noch wal natuurlijk!!!! Voor zover het
geouwehoer vooraf , de wedstrijd werd gespeeld in het ´verre´ Bakhuzen!
Afgeleid uit t intro , gingen we met 13 man sterk die kant ut , Ate smots
ontbrak wegens een niet algeheel fitte knibbel ! Boarn kwam goed uit de
startblokken, wat resulteerde in een vlotte voorsprong!! Een aanval over
links , werd even teruggelegd en de bal werd er fantastisch ingespinderd!
Hierna werd Bakhuzen wat sterker , en wij sterker in slordig balverlies en
kansen om sjippe helje!!! In de rust werd er door coach Jelle een hele
vernuftige tactische omzetting gedaan , wat zich na 5 min in de 2e helft
meteen uitbetaalde! Die goal kwam tot stand doordat Jesse de diepte in
werd gestuurd en zijn snelheid kon benutten en daarna heel beheerst
scoorde . Bijna de gehele tweede helft waren wij veel sterker , maar toch
kwam bakhuzen 10 min voor het einde op 1 2 na veel hectiek in de 16 !!En
dan is de voorsprong wel weer heel minimaal en werden de 3 pnt toch nog
met de nodige moeite binnengesleept! getekend Wietse huisman .
1
2
3
4
5
6

Akkrum 3
Blauwhuis 2
SWZ/Sneek 5
Mildam 2
SWZ/Sneek 4
LAC Frisia 1 6

6
6
5
7
8
7

15
14
13
13
13
10

31 7
26 7
30 5
16 14
25 19
14 26

7
8
9
10
11

Oldeboorn 2
Thor 2
Bakhuizen 3
SC Joure 3
Nicator 3

8
7
7
7
6

9
7
6
5
0

17
11
23
20
6

26
23
24
32
36

1
2
3
4
5
6

Renado 4
LSC 1890 6
Oldeboorn 3
CAB 3
Akkrum 4
Black Boys 2

7
7
7
6
7
6

21
18
16
12
11
10

30
34
40
29
20
28

7
8
9
10
11
12

FFS 3
Renado 3
Oosterlit. 3
Langweer 2
FVC 5
Lemmer vv 3

5
7
8
8
7
7

7
7
6
4
3
3

22
14
20
10
16
19

19
34
38
33
33
37

3
15
20
13
16
21

Oldeboorn 4 – Joure 4
Vierde wedstrijd van het seizoen , voor af op papier een lastige
tegenstander. Niet te veel jong grut bij Joure , gelukkig want aan
dravers hebben we een ……….. Het derde is afgelast moesten nog
even bekomen van de zeperd tegen Renado ,wel een geluk voor ons
ster speler Siete Veenstra wou het niveau van het vierde wel eens
meemaken, ook Arnold Oosterbaan wou graag met ons meedoen
klasse mannen. Zelfs Sil Klitsie hebben ze weer uit de klei getrokken
en had zijn eigen supporters uit de Knipe meegenomen ( tja niveau
van ons vierde zien ze niet zo snel bij Read Zwart ). Pieter was er
vandaag niet bij onze spits is gescout door het eerste niet als spits
maar als een echte laatste man waar eindigt het sprookje van deze
jongen.
Opstelling waar onze leider weer lang over heeft lopen dubben:
Siemen
Piet
Walter
Sybrand
Jan
Patrick
Robert
Arnold
Willy
Sil
August
Op de bank onze super sub Harm en held van Oldeboorn Siete.
De eerste helft ging redelijk gelijk op, we kwamen op voorsprong
door een prachtige assist van onze keeper ( dit was ook werkelijk het
enige goede wat hij deze wedstrijd heeft laten zien, voortaan maar
niet weer naar de kroeg) een lange bal over iedereen heen waar onze
goalgetter op links wel raad mee wist. Voordat we het wisten was de
stand weer gelijk, tja als er iemand in het veld ligt te slapen moet dat
dus niet de keeper wezen 1 – 1 bij rust. Na de rust fris bloed in de
ploeg, even. na wat omzettingen en natuurlijk wat bruikbare
aanwijzingen van onze leider en er maar weer tegenaan om de
punten binnen te slepen. Siete kwam in het centrum te spelen en Sil
ging naar de buitenkant. We kregen gelijk een overwicht de bal werd
keurig in de ploeg gehouden en al snel ontstond er gevaar voor de
goal Joure voetbalde goed mee en na bal verlies van ons stond het in
eens tegen verhouding in 1-2 Nu moesten we vol gas geven om de
wedstrijd weer om te draaien en nadat de rookwolken opgetrokken
waren hadden August ( 2 ) , Siete en Sil de bal in het netje liggen (
zal de details achterwege laten anders wordt het boekje te dik ).

Joure moest zonder punten weer huiswaarts maar deze ploeg gaat
zeker nog stijgen op de ranglijst Oldeboorn 4 is goed begonnen aan
de competitie en zijn de eerste wedstrijden zonder kleerscheuren
doorgekomen Eindstand 5 – 2 Robert van Steinvoorn
Res 3 – Oldeboorn 4
zondag 23 oktober mochten we aantreden in Bolsward tegen Res 3
aangezien het tweede en derde vrij was hadden we Siete, Arjen W en Jelle
Jacob mee als gastspelers. Helaas moest de wedstrijd om half 3 gespeeld
worden waardoor we het 1e niet konden aanschouwen in hun
bekerwedstrijd tegen Trynwalden. Na een korte warming up begonnen we
goed aan de wedstrijd nadat Pieter P de bal goed afpakte en August diep
stuurde maakte Rebaf deze goed af . Res kon niet veel op de mat leggen en
we gingen teveel in hun spel mee, waardoor ons spel er niet beter op werd
Na een goede actie van Rebaf werd hij neergehaald in de zestien
Een penalty was het gevolg en deze werd zeer goed gemist door Pieter P
Deze fout herstelde hij even later door met zijn chocoladebeen de 0-2
binnen te schieten. Dit was tevens de ruststand want verder viel er in de
eerste helft niet veel meer de beleven. In de tweede helft kwam Jelle Jacob
voor Jan de schilder en Arjen W moest plaatsmaken voor Walter de
slingerback. Vanuit een corner was het weer Rebaf die de bal ineens in het
doel schot 0-3. Even later was het weer Rebaf die na een steekbal van Pieter
P alweer scoorde en zo de 0-4 op het bord zette. Dat Rebaf nog niet klaar
was met zijn productie bleek toen hij nogmaals een corner ineens in het
doel schoot 0-5. Het was Siete die aan de basis stond van de 0-6 ,na een
goede bal op Robbie was het Sil de uit de voorzet scoorde. Na een charge
op de benen van Rebaf was het Siete die de bal perfekt bij de tweede paal
neerlegde waar Robbie de bal goed inkopte 0-7. Het was Harm O die nog in
het veld kwam voor Syb O om nog een kwartier zijn kunsten te tonen.
Dat we nog een tegengoal tegen kregen mocht de pret niet meer drukken.
Het was een slechte wedstrijd maar toch met 7-1 winnen is toch wel lekker.
Volgende week mogen we aantreden tegen Sneek 7 die alles ook nog heeft
gewonnen dus dan kunnen we aan de bak om te zorgen om Koploper te
blijven. Rest mij nog de gastspelers te bedanken voor hun inzet
Pieter Poepjes
Na lang wachten nu eindelijk het eerste wedstrijdverslag van de „Oldies‟!
Maar wat wil je, na een fantastische seizoensstart, en een nieuwe leider die
met het geweldige idee kwam: shirtjes wassen, stukje schrijven, komt nog
niet echt van de grond. Maar laten we wel wezen, we zijn allemaal mannen,

en we kunnen maar één ding tegelijk en dat is....: shirtjes wassen! Dus voor
de heren die de shirtjes de eerste vijf wedstrijden hebben gewassen, stop
met piekeren, bij deze zijn wedstrijdverslagen vervallen. Het sijpelt
langzaam door binnen de vereniging dat de seizoensstart van de Oldies
weergaloos is. Vier wedstrijden gespeeld, vier wedstrijden gewonnen.
Hoe komt dit?? Wat dachten jullie van de vrijdagavond trainingen waar de
oudjes mogen sparren met de jonkies, en de keren dat de oude mannen
wonnen zijn niet meer op één hand te tellen. Onder de bezielende leiding
van Jan B., die ervoor zorgt dat we stram, stijf en getergd op zondagochtend
om 10 uur onze training in praktijk brengen. Maar daar zat het pijnpunt van
afgelopen zondag: het was niet 10 uur dat we moesten starten, maar half
drie in de middag, bij RES te Bolsward. Dus de biologische klok moest
even anders ingesteld worden, want normaal gesproken liggen de meesten
van ons met wat lichte pijntjes en een paracetamolletje om deze tijd
uitgeteld op de driezits Eredivisie Live te kijken. Siebrand, die tevens op
deze dag verjaarde en de avond ervoor een klein partijtje had gegeven voor
familie, vrienden en bekenden en vervolgens een krat bier moest lenen bij
August Faber, toverde weer een weergaloze opstelling op papier.
Slingerback annex voorstopper moest samen met Jelle Jacob op de bank
plaatsnemen. Dit mocht echter de pret niet drukken, heerlijk even
bijbruinen in het zonnetje op de reservebank. Ik kan me dan ook niet meer
heel erg goed herinneren wie er allemaal gescoord heeft (zou dit ook met de
leeftijd te maken kunnen hebben??). Maar toen ik tijdens het zonnen even
mijn ogen opende, zag ik August een goaltje maken, Pieter een penalty
missen en vervolgens met een afstandsschot zijn foutje weer herstellen. En
met -0-2 naar de thee. In de tweede helft vielen er, ondanks het niet zo
spectalulair ogende voetbalspel wat een ieder van ons gewend is, toch nog
een aantal ballen in het netje. Waaronder speciale aandacht voor Sil, die bal
en keeper in het doel frommelde, een niet te missen kopbal van Robert en
vraag me voor de rest niet wie er nog meer gescoord heeft, want bij 1-7 was
het pleit beslecht. Dus beste lezers, 15 punten uit 5 wedstrijden:
Herbstmeister!! Nu ik dit stukje schrijf, zijn de Oldies al druk in
voorbereiding voor de belangrijke uitwedstrijd tegen SWZ 7. Helaas moet
de schrijver van dit verhaal verstek laten gaan door overzeese
verplichtingen, maar zal zeker door de schrijvende pers op de hoogte
gehouden worden van het resultaat. Dus beste lezers, voor de dauwtrappers
onder ons die op zondagochtend deelgenoot willen zijn van een elftal met
aspiraties op de titel, jullie zijn van harte welkom om 10 uur.
Met vriendelijke groet, De slingerback annex voorstopper

SZW 7 – OLDEBOORN 4
Zondag 30 oktober had Boarn 4 een lastige uitwedstrijd tegen SZW 7.
Beide ploegen hadden al hun wedstrijden nog gewonnen, dus er was sprake
van een heuse topper deze ochtend. Na een bakkie van Harm en peukje
gingen we richting Sneek, Pieter had de tom tom ,,goed,, ingesteld, en heeft
ons half Sneek laten zien, eerst een rondje nieuw industrieterrein, daarna
hockeyclub en tennisbanen, toen we eindelijk aankwamen, liep onze
tegenstander al warm. Wij snel uit het pak en omkleden, we werden weer
streng toe gesproken door onze leider Sybrand, de opstelling werd bekend
gemaakt, altijd toch weer spannend of je er wel in staat bij deze vedettes.
Na een rustige warming up, werd de tegenstander goed bestudeerd, een
juiste mix van jeugd en oudjes met veel voetbal kwaliteiten. Oldeboorn
mocht aftrappen, na wat ballen heen en weer, werd SZW wel wat sterker, ze
hadden de jeugd voorin gezet, dus onze achterhoede moest aan de bak
vandaag. Onder leiding van onze laatste man Sybrand werd er goed
verdedigd. Slingerback Piet van de Vlugt maakte zijn padje weer schoon,
Lutzen en Jan v/d Woude hadden hun handen vol aan de snelle spitsen van
Sneek. Na 10 minuten kreeg Oldeboorn een grote kans, op een steek pass
van Robert, werd August weg gestuurd richting goal. De back en de keeper
van Sneek hadden even geen contact, waardoor er een botsing ontstond. De
bal viel weer voor de voeten van August, maar die mikte in het zijnet van
de goal. Hij had de dozen van zijn nieuwe voetbalschoenen nog om de
schoenen zitten. Even later was het toch raak voor Oldeboorn, Sil werd
goed aangespeeld door Pieter, deze maakte een mooie beweging naar rechts
en schoot strak de bal laag in de hoek, een mooie goal van onze
middenvelder. Het spel ging op en neer een echte topwedstrijd. Niet veel
later maakte Sneek toch gelijk, de bal werd goed neer gelegd bij de spits
van Sneek en liet keeper Siem Willem kansloos. 1-1 ruststand. Na een
kwartiertje pauze en bakkie thee gingen we weer los voor de tweede helft.
Bij Sneek kwamen 5 frisse krachten erin, onze halve kracht Harm had zich
ook omgekleed voor zijn 20 minuten wedstrijd. Oldeboorn begon goed aan
de tweede helft, SZW werd gelijk onder druk gezet. Er werd fel gestreden
door beide teams, maar Oldeboorn had de overhand en speelde goed
voetbal, ons middenveld met lopers als Patrick en Sil deden het goed.
Robert zette de lijnen goed uit, en het spel werd goed verdeelt. August en
Sil en Robert kregen nog een goede kans maar het doel werd gemist. Ons
slangenmens Willie verdedigende prima mee, en er werd veel gelopen want
we konden wel eens een goed resultaat halen hier, was de gedachte. En toen
gebeurde het 5 minuten voor tijd, Sil veroverde de bal op het middenveld
door prima tackle, en speelde Pieter aan in de spits, Pieter had al een paar

keer geprobeerd van afstand te schieten maar had geen geluk, maar nu
draaide hij zich vrij en haalde vanaf dik 40 meter vol uit. De bal ging als
een raket richting bovenhoek, de keeper kwam te laat, de bal plofte mooi
strak in de hoek, een geweldig doelpunt van onze spits. Het publiek werd
stil, maar wij niet, wat een mooi gevoel, gaf dat. We speelde de wedstrijd
goed uit en de drie punten gingen mee naar Oldeboorn, waar het biertje
goed smaakte na zo‟n wedstrijd. Rest mij alleen Harm nog te bedanken,
voor zijn wisselbeleid tijdens deze wedstrijd. Harm bleef mooi grensrechteren en droeg zo ook zijn bedrage aan de drie punten. Rebaf
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Oldeboorn 4
SWZ/ Sneek 7
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Aldeboarn C1- FVC C2
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RES 3
SC Joure 4
CAB 4
Aengwirden 4
Oldeholtp. 4
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9 15 18
8 16 13
7 13 14
3 9 16
0 4 29
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Na een iets te lange stop was dit onze eerste wedstrijd.
We hadden al gehoord dat zij de week hiervoor met 7-0 gewonnen hadden.
Natuurlijk deed dat ons niets. Eerste helft: Toen de wedstrijd begon, was
iedereen een beetje nerveus.
Dat had niet gehoeven want onze spits Hessel bracht ons al snel op een 1-0
voorsprong. Daar kregen we net iets te veel zelfvertrouwen van, en daar
ging de 1-0 voorsprong. Na een goede counter van hun spitsen was onze
doelman Nick weerloos en werd het 1-1. Dat pikten we niet dit was onze 1e
wedstrijd en die wouden we winnen ook! En onze captain Floris gaf het
goede voorbeeld en schoot de bal er in, 2-1 Tweede helft:Na een goede
peptalk van onze coach Boue, lukte het onze rechtsbuiten Gerrit om door
hun laatste verdediging te komen en te scoren, 3-1. En als het toch zo goed
waarom niet nog één dacht Hessel, en maakte de 4-1.
Op het laatste moment kregen zij nog even snel een penalty, en maakten zij
de 4-2. Max Antonissen

Aldeboarn C1 - D.W.P C1
Wij moesten zaterdag 29 oktober om 11 uur spelen tegen D.W.P, we
hadden eerst een praatje van Bouwe gehad en toen moesten we beginnen,
eerst deden we de warming up, daarna even overspelen en al gauw moesten
we beginnen, de opstelling was als volgt:
Keeper: Nick
Rechtsachter: Jelle-centraalachter: Max-voorstopper:Floris
linksachter: Wolter
Rechtsmidden: Wiemer-midmid: Johannes-linksmidden: Karst
Rechtsvoor: Gerrit-spits: Hessel-linksvoor: Jasper
Wissel: Corné Na het eerste fluitsignaal zocht dwp meteen de aanval, met
als gevolg de vroege 1-0, maar nadat we weer afgetrapt hadden namen wij
het initiatief, al snel was het 1-1 door hessel. Toen zakten wij een beetje in,
helaas na een klein kwartier voor ons kreeg Hessel een blessure, dat
betekende dat Corné er in moest komen en dus de spitspositie over moest
nemen, wij kregen een paar goede kansen die er net niet in gingen, maar
daarna was het dwp die meer kansen creëerde, nadat dwp een paar kansen
had gemist kwam dan toch de 2-1 voor dwp. Toen ging het spel wat op en
neer en was het tijd voor de rust. In de rust kregen we een toespraak van
Bouwe en kregen we wat drinken. Hessel werd behandeld aan zijn blessure
maar er werden in de rust nog geen wijzigingen doorgebracht bij ons. Toen
moesten we weer beginnen. Na een kwartier spelen kwam voor ons Hessel
er weer in, hij werd ingebracht voor Jasper, Karst schoof door naar de
linksvoor positie, Johannes naar linksmidden, Corné laatste man en Max
schoof door naar midmid. Nadat we een kwartier hadden gespeeld ging de
wedstrijd aardig gelijkop, maar na ongeveer 20 minuten na rust viel dan
toch de 3-1 voor dwp, wij kregen nog wat kleine kansjes, maar daar bleef
het ook bij, daarna kreeg dwp nog een paar goede kansen en daar kwam
helaas voor ons nog een 4de tegentreffer uit voor dwp, toen was het
afgelopen, we hadden naar een gelijkwaardige eerste helft helaas de 2de
helft wat minder goed gespeeld en dat was jammer. Nu hebben we volgende
week vrij en kunnen we rustig over nadenken wat we fout deden en er van
leren. Over twee weken wacht ons Langweer thuis.
Groetjes Wiemer Dekker

Oosterlitten C2-Aldeboarn C1
Zaterdag 24 september moesten we voetballen tegen Oosterlittens. We
vertrokken om 8.00 uur en om 9.00 uur begon de wedstrijd. Na dat we ons
om gekleed hadden begonnen we met de warming-up. In de eerste helft
kwamen we vrij gemakkelijk op een 0-7 voosprong. De doelpunten
werden gemaakt door: Sietse(3x), Wiemer(2x), Hessel(1x)en Floris(1x).

In de rust kregen we wat te drinken en Bouwe zei dat we wel goed
speelden, alleen moest er meer rust in het team komen. In de tweede helft
scoorden we nog 7 keer. De doelpunten werden gemaakt door: Hessel(1x),
Floris(1x), Jasper(1x), Johannes(1x), Sietse(1x) en Max(2x).
De eindstand was 0-14. Het was een leuke wedstrijd. Wolter Brak
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We moesten tegen BEW uit VLEDDER.
We hebben 6-2 verloren .
We moesten op een groot veld dat vond ik heel leuk .
Het was de vierde wedstrijd die we hebben gespeeld.
Het was heel warm in oktober.
Dus ook op voetbal ik sta in de verdediging.
Op het grote veld moet je veel meer rennen maar dat maakt niks.
Groeten Jisk Oosterbaan

Oldeboorn D1 - Oudehaske
Hallo allemaal,
Zaterdag 24 september hebben we thuis gespeeld tegen Oudehaske. Het was
een spannende wedstrijd. Johannes was er niet, dus coachen Roelof en
Sybrand ons. Van beide kanten werd er veel gescoord. Bij rust stonden we
2-4 achter. Jammer genoeg hebben wij net verloren met 6-7, wij maakten in
de laatste minuut nog gelijk, maar de scheids zag niet dat de bal wel een
meter achter de lijn was. groeten Leon Siemonsma
8 oktober voetbal d1 boarnsters vs - flevo boys .
De flevo boys dat waren eiglijk flevo girls, allemaal meisjes waren het.
tjitse had het eerste goal binnen. Ruststand 0-1. daar na weer tjitse, dan
rense een goal binnen en daarna rik eerst schoot iemand anders op goal en
toen liet de keeper hem weer los dus toen ging rik schieten goal 0-4 was de
eind stand en we hadden een baby scheids van 12- 13 jaar ongeveer. Op het
grote veld is vet leuk we doen nu ook buitenspel en allemaal leinen .
Groetjes Sietse Hofstra

Oldeboorn D1 - HJC D3
Wij moesten zaterdag tegen HJC d3 voetballen,
En toen we in de box waren zij Hessel dat we dat
Zouden verliezen omdat ze zo groot waren.
En toen we begonnen stonden we na een paar minuten
al met 1-0 voor. En toen de eerste helft voorbij was
Stond het 2-0 voor ons. Jisk was zijn
Scheenbeschermers kwijt dus moest hij zonder spelen.
In de tweede helft hebben we nog acht
Gescoord. En uiteindelijk hebben we gewonnen met 10-0.
Gr. Rinse Tijsma
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Oldeholtpade D2
Sport Vereent D1
Oudehaske D2
DWP D1G
Oldeboorn D1
BEW D1
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9 7 Udiros D2
9 8 VWC D2G
18 9 HJC D3
11 10 vv Stânfries D2
24 11 Flevo Boys D9M
13 12 Steenwijkerw, D3M

Heerenveense boys E4 – Aldeboarn E1
08-10-2011
We hadden 6-10 verloren, eerst stond Duco op keep.
De tweede helft stond Ids op keep.
Het was best moeilijk maar ik vond het wel leuk.
Ik vond het knap dat we 6-10 hadden gespeeld want ze waren E4.
Gerben had 4 keer gescoord, Duco en Kuba 1 keer.
We moesten naar Heerenveen, Dat duurde niet zo lang.
Maar ik vond het anders wel leuker dat we hadden gewonnen.
Gemaakt door Tim Hofstede

Akkrum - Aldeboarn
We hebben zaterdag tegen v.v. Akkrum gespeeld.
We hebben 2-9 verloren.
Ik gaf 2 goeie voorzetten, Gerben en Duco
hebben gescoord. Groetjes Tygo Mebius
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Heerenv. B. E4M
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Jubbega E3
GAVC E3

7
5
6
7
7
7

9
7
6
6
3
1

24
18
23
37
11
21

32
19
23
48
49
57

Wedstrijdverslag zaterdag 29 okt. jl. Oldeboorn F1-HeerenveenF6
We hebben tegen Heerenveen gevoetbalt. We hebben 8-4 gewonnen.
Dit is het record van dit seizoen en vorege seizoen. Erik heeft 4 doelpunten
gemaakt, Job 2, Daniejelle 1 en Jentje 1. Tiemen stont de eerste helft op
kiep, de tweede helft stont ik op kiep. Kyran en Ridzert hebben de bal
steeds goed afgepakt. Het was een super wedstrijd. Heerenveen ging stil
naar huis. Ik vond Heerenveen slap. Groeten van Levi van der Wal
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14 7 Gorredijk F3
9 8 GAVC F2
14 9 Tijnje F1
16 10 Heerenveen F6G
53 11 Jubbega F2G
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Geen verslag ontvangen
Oldeboorn 2
Aengwirden E1
SWZ 5
GAVC 5
Nieuweschoot 1
Oldeboorn 2
Oldeboorn 3
Oldeboorn F1
Aengwirden 4
GAVC C2
Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
Oldeboorn 2
VWC C1
Sport Vereent D1
Oldeboorn 1
Akkrum 4

- SWZ 4
- Oldeboorn E1
- Oldeboorn 2
- Oldeboorn 4
- Oldeboorn 1
- Blauwhuis 2
- Renado 3
- Joure F4
- Oldeboorn 4
- Oldeboorn C1
- Stanfries D2
- Gorredijk E2
- Mildam 2
- Oldeboorn C1
- Oldeboorn D1
- MKV`29 1
- Oldeboorn 3
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6 4 43
5 14 23
4 23 33
1 14 34
1 8 42

Interfjoetje
Naam: Siep Bangma
Geboren: 25-06-1980
Speelt in: Oldeboorn 2
Gespeeld in: Ongeveer alles t/m Oldeboorn 6 ( vroeger)
Roken/alcohol: Zeker
Kan sex voor de wedstrijd: Absoluut maar pas op voor eventuele gevolgen
Beste boek: Geheim van de Hindenburg
Beste film: Forrest Gump
Beste acteur en/of actrice: Klaas Hartmans
Lievelingskost: Tosti met witte curry
Hobby,s: ja
Mooiste man en/of vrouw: natuurlijk mijn beide dames
Favoriete club: SC-Heerenveen
Favoriete speler: Messi
Beste trainer: Us Foppe
Slechtste trainer: Andries Jonker
Welke club wordt dit jaar landskampioen: Ajax ( auw,auw)
Favoriete televisieprogramma: NFL tonight ( American Football)
Favoriete televisie presentator: Yvonne Jaspers
Kwal van de televisie: Johan Derksen
Favoriete muziek: Echt van alles
Favoriete andere sport: Amerikaanse sporten Football, Baseball,
IJshockey
Onderschatte voetballer:Michael Svec
Overschatte voetballer:Royston Drenthe
Hoogtepunt: Geregeld
Dieptepunt: Wedstrijd Oldeboorn-ODV ( Oeps )
Beste krant/tijdschrift: AD
Een hekel aan: Arrogante mensen
Bewondering voor: Voetballers die terug komen van zware blessures
Kwal van de voetballerij: Wederom Andries Jonker
Wie zou je weleens willen ontmoeten: Andries Jonker ( Gewoon voor een
leuke discussie)
Wie nodig je niet uit op je verjaardag: Iedereen, behalve Andries Jonker
Beste (oud) voetballer: Douwe Hein Akkerman (heel oud)
Wat zou er moeten veranderen binnen de v.v. Oldeboorn: Zijn nieuwe
kleedkamers een idee??
Voetbal is:De belangrijkste bijzaak van het leven
Wat je verder altijd al kwijt wou:Mocht er iemand nog een VW zoeken ff
bellen

WEBSITE NIEUWS
Onze website werd in de maand oktober 847 keer bezocht.
Maar liefst 439 personen waren hier verantwoordelijk
voor. De bezoekers kwamen uit behalve natuurlijk
Nederland, uit Groot Brittannië (1x), België (2x),
Duitsland (4x), Oostenrijk (1x) en
Switzerland (1x).

P.P. v/d Feer bokaal
R.van Kalsbeek
A. Faber
J.W. Boschma
P. Poepjes
S. Veenstra
K. Hartmans
D.H. Akkerman
E. Ashur
J. Meijer
Joh. Tijsma
S.Klitsie
H. Dekker
R. Faber
W. Huisman Wzn
Joh. Nijdam
R. Poepjes
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9
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4
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3
2
2
2
2
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R.van Roeden
R. Crone
R. Spinder
A. Huisman
A. Hobma
S. Bangma
A.Bergsma
J. Haspels
T. Tjoelker
T. de Jong
A.Watzema
M. Antonissen
W. v/d Brink
S. Oosterbaan
R. van Steinvoorn

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mannen van “Ut Zevende” zitten met een kater na verloren
topper….
We waren er toch helemaal klaar voor: een nagenoeg geheel fitte selectie,
scherpe training op dinsdagavond, mooi voetbalweer, het hoofdveld om op
te spelen en allemaal keurig op tijd ondanks de verschuiving van de klok
(uurtje terug). En toch ging het mis…..Oldeboorn ging met de punten naar
huis en voor SWZ 7 restte het wegspoelen van de kater. In de eerste helft
werd er van beide kanten goed en leuk gevoetbald. Al snel dienden zich
voor beide ploegen enkele kansen aan, maar de keepers bewezen hun
waarde. Na een kleine 10 minuten ontstond een overwicht voor SWZ: we
waren vaker in de zestien te vinden en de keeper kreeg het aanmerkelijk
drukker; af en toe was het kunst en vliegwerk om de goal leeg te houden.
Toch was het Oldeboorn dat als eerste scoorde: na een snelle actie over de
as van het veld schoot de spits met een droge schuiver de bal achter Berend:
0-1. Nu was het tijd om de rug te rechten: voor het eerst in deze competitie
stonden we achter. Halverwege de eerste helft leidde het goeie
combinatiespel tot de verdiende gelijkmaker: Ron vond Douwe in de
zestien en hij rondde beheerst af voor alweer z‟n zoveelste dit seizoen: 1-1.
Met deze stand gingen we aan de thee. De tweede helft bracht, naast enkele
nieuwe spelers, ook een ander beeld van de wedstrijd: het werd rommeliger
en het spel lag vaker stil. Klein duwwerk, praten met de scheidsrechter,
vermeend natrappen en daardoor dus vanzelf minder fraai voetbal. Voor ons
in feite een helft zonder echte kansen; hooguit 2 “mogelijkheden” zoals Van
Gaal ze zou omschrijven. Het enige echte moment om te filmen kwam
helaas van Oldeboorn. Na het terugveroveren van de bal (ongeveer op de
middellijn) door de spits bedacht deze zich geen moment; draaide naar de
goal en haalde uit. In een rechte streep belandde de bal in de kruising. Daar
zal hij ‟s middags in Oldeboorn nog wel een blad bier voor hebben
gekregen….. In de resterende tijd slaagden we er niet meer in om gevaarlijk
te worden. Al het harde werken ten spijt; eenmaal bij de zestien meter
aangekomen stokte de machine. Na het laatste fluitje dus het besef dat we
met lege handen stonden….. Zuur, maar het hoort bij de topwestrijden.
Kampioen word je tegen de kleintjes, zei een andere voetbalheld ooit. Aan
die gedachte houden we ons voorlopig dus maar vast. Aangezien Oldeboorn
leunt op een smallere selectie staan wij te trappelen voor de return! En eerst
dinsdag even trainen om de puntjes op de “i” te zetten…..

Steek die vlag maar in je ...
I-Ik wil g-graag de g-grensrechters v-vijf minuten v-voor de w-wedstrijd bij
me hebben, stottert de man in het zwart. "Komt in orde scheids, ik zal er
zijn", zeg ik, terwijl ik mijn bedenkingen al begin te krijgen. De man heeft
nog geen noot gefloten en het vertrouwen in de beste kerel is al de helft
gereduceerd. Nu moet ik toegeven dat de bespreking van die middag ook
geen goed heeft gedaan aan mijn humeur, ik had verdorie alle trainingen
meegedaan, de avond voor de wedstrijd op tijd naar bed gegaan en zelfs de
seks voor een keertje afgeslagen en dan evengoed reserve, dat is balen.
Maar reserve en dan ook nog eens vlaggen voelt toch wel als een enorme
vernedering. Enfin, op tijd meld ik me bij de kleedkamer van de arbiter in
gezelschap van de grensrechter van de tegenpartij. Na een kort onderhoud
weet ik precies op welke positie ik dien plaats te nemen bij hoekschoppen,
wat ik moet doen in geval van niet hinderlijk buitenspel en dat ik in geval
van een overtreding de vlag gewoon naar beneden kan houden, ik krijg er
echt zin in. Bij het verlaten van het kleedlokaal fluistert mijn collegagrensrechter mij toe "Ik ga deze hele wedstrijd doodvlaggen, bij iedere bal
naar voren gaat mijn vlag de lucht in!" Hiervan blijkt geen woord gelogen.
We verliezen de wedstrijd, lopen onnodig veel gele kaarten op wegens
aanmerkingen op de leiding en ik kan de 4-0 achterstand niet meer
ombuigen als ik tien minuten voor tijd inval. De wedstrijd was een hele
andere geweest als zij een andere grensrechter hadden gehad is de conclusie
na afloop in de kleedkamer, maar daar koop je niet zoveel voor. Slechter
dan mijn ex-collega kom je ze niet tegen, denk ik nog als ik 's avonds op de
bank plof, met de pest nog in mijn lijf. Helaas blijkt bij het bekijken van de
wedstrijden in de Eredivisie, dat de vlagger van 's middags helemaal geen
modderfiguur had geslagen op het hoogste niveau, de ene na de andere nietbuitenspelsituatie wordt afgevlagd en andersom. In de herhaling, die het
arbitrale trio natuurlijk niet voorhanden heeft, blijkt door middel van een
simpel lijntje en een stilstaand beeld dat ze er zes van de tien keer naast
zitten. Te gek voor woorden, in mijn ogen en op dat niveau nog wel. Er zijn
mensen aan het werk (de voetballers) die hun brood moeten verdienen met
dit soort situaties en die worden dan beoordeeld door een paar goedwillende
vrijwilligers, die voor een broodje kroket en een kopje koffie hun vrije
zaterdagavond opofferen. Waarom kunnen wij op televisie wel zien dat het
buitenspel is en de mensen die er over moeten beslissen niet? Het lijkt een
groot probleem en er wordt heel erg moeilijk over gedaan, maar de
oplossing is zo simpel. Laat de twee grensrechters hun kopje koffie en
broodje kroket lekker in de regiekamer van het stadion nuttigen, lekker
warm, geen spuwende en scheldende mensen die zichzelf supporters

noemen. Een lederen fauteuil in plaats van dat heen en weer rennen langs
een kalklijntje, kunnen ze de leeftijdsgrens ook afschaffen, prima toch?
Op moment dat er eens pass gegeven wordt, doet iemand die verstand heeft
van beelden stilzetten en terugdraaien zijn of haar ding, de twee
grensrechters beoordelen de situatie en geven hun bevindingen door aan de
scheidsrechter op het veld. Het lezen van deze gehele actie duurt bijna twee
keer zolang als de handeling zelf. De veldarbiter krijgt een seintje, middels
een "oortje" en een trilsignaal indien buitenspel daadwerkelijk wordt
geconstateerd en anders voelt en hoort hij niets of laat hij doorspelen. Het
eerstvolgende moment dat het spel stil ligt, zal er via de videoschermen
(tegenwoordig ook al in 90% van de stadions aanwezig) getoond worden
waarom het spel door is laten spelen danwel is stil gelegd, ruim driekwart
van het aanwezige publiek zal zien dat de scheidsrechter de juiste beslissing
heeft genomen en ik durf zelfs te beweren dat het aantal spreekkoren jegens
de man in het zwart zal afnemen. In het geval van overtredingen in het
strafschopgebied kan de scheidsrechter ruggespraak houden met de
regiekamer zodat hij gesteund door twee collega's de juiste beslissing kan
nemen, een penalty of een vrije trap voor de verdedigende partij wegens een
"schwalbe" van de aanvaller. Tien seconden extra wachten op een juiste
beslissing zal iedereen in mijn ogen er wel voor over hebben. Het aantal
fopduiken zal afnemen, want die hebben geen zin meer, het aantal
ellebogen achter de rug van de scheidsrechter, de fluimen in het gezicht van
de tegenstander en noem nog maar meer van die dingen op die het spel zo
onaantrekkelijk maken, zullen in de loop van de tijd allemaal uit het
spelbeeld verdwijnen terwijl het pure voetbal boven zal komen drijven. Dus
steek die vlag maar in je ...tas, neem plaats achter een tv-scherm en maak
het voetbal weer puur! Al zullen wij er op zondag in de vierde klasse
weinig aan hebben

Voetballer Jan gaat naar zijn club en wil, zoals altijd, zijn fiets
tegen de paal zetten. Maar deze keer roept de suppoost: "Hallo
daar! Dat kan niet hoor!"
Verbaasd kijkt Jan op. "Waarom kan dat niet?"
"Nou," legt de suppoost uit, "er komt hoog bezoek vanmiddag!
Premier Balkenende en minister Remkes komen kijken."
Waarop Jan zijn schouders ophaalt en zegt: "Nou en? Ik zet hem
toch op slot

Wedstrijdprogramma
Zaterdag 12 november
Oldeboorn C1
- Langweer C1
Udiros D2
- Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
- Heerenveen E5
GAVC F2
- Oldeboorn F1
Zondag 13 november
Oldeboorn 1
- Franeker 1
Oldeboorn 2
is vrij
Oldeboorn 3
- FVC 5
Oldeboorn 4
- FFS 4
Zaterdag 19 november
Bakhuizen C1
- Oldeboorn C1
Oldeboorn D1
- Steenwijkerw. D3
Read Swart E1
- Oldeboorn E1
Oldeboorn F1
- Jubbega F2
Zondag 20 november
Robur 1
- Oldeboorn 1
Oldeboorn 2
- Joure 3
Oosterlittens 3
- Oldeboorn 3
Oldeboorn 4
is vrij
Zaterdag 26 november
Oldeboorn C1
- QVC C1
Oldeholtpade D2
- Oldeboorn D1
Oldeboorn E1
- Tijnje E1
Read Swart F1
- Oldeboorn F1
Zondag 27 november
Oldeboorn 3
- LSC 1890 6

11.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.30
10.00
10.30
11.00
10.00
09.00
14.00
12.00
10.30
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10.00
09.00
10.30
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